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BEVIS OM ANSLAG 
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. 
 
Organ   Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
  
Anslagsdatum    Protokollet anslås senast två dagar efter justering  
 
Datum då anslaget tas ner Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum 
 
Förvaringsplats för protokollet  Region Västerbotten, Regionala 

utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå  
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Närvarolista 

Namn Parti N
ä
r
v
a
r
o 

Reservation 
Omröstning 

Anteckningar/ 
Tjänstgörande 
Ersättare § § 

Ja Nej 

Ledamöter (13)      

Richard Carstedt S 1    

Åsa Ågren Wikström  M 1   Via länk 

Ylva Hedqvist Hedlund  V 1   Via telefon. 

Övriga närvarande 

Katrine Andersson, nämndsekreterare, §§ 74-86 

Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 74-86 

Rachel Nygren, stabschef, §§ 74-86 

Mårten Edberg, strateg infrastruktur, §§ 74-79 

Maud Ericsson, samordnare infrastruktur , §§ 74-79 

Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 76-78 

Petter Lundberg, chef Mediacenter, §§ 76-78 

Lena Plym Forshell, §§ 77-78, via telefon 

Katarina Molin, § 86, via telefon 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 74  
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fastställer upprättad ärendelista. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan. 
____ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 75 
Remissvar på SOU 2020:04 Vägen till en klimatpositiv framtid 
Dnr: RUN 94-2020 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden avge yttrande över remiss SOU 
2020:04 Vägen till en klimatpositiv framtid enligt upprättat förslag.  
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 19 juli 2018 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att 
föreslå en strategi för hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045. 
Utredaren skulle undersöka hur bland annat ökad kolsänka, avskiljning och lagring av 
koldioxid med biogent ursprung samt verifierade utsläppsminskningar genom investeringar 
i andra länder kan och bör bidra till detta och föreslå hur incitament kan skapas och hinder 
undanröjas för önskvärd utveckling. 
 
Bakgrunden är att det enligt FN:s klimatpanel IPCC krävs åtgärder och tekniker för negativa 
utsläpp och globala negativa nettoutsläpp av koldioxid för att begränsa den globala 
uppvärmningen till maximalt 1,5 °C. Enligt IPCC uppstår negativa nettoutsläpp av koldioxid 
när en större mängd koldioxid tas bort från atmosfären tack vare mänsklig aktivitet än de 
av människor orsakade utsläpp som återstår. 
 
Betänkandet som är utformat som en strategi pekar på följande syften med strategin: 
• Det övergripande syftet är att bidra till att Sverige når målen i det klimatpolitiska 

ramverket. 
• Det ska bli möjligt att använda kompletterande åtgärder för att nå nettonollmålet 

senast 2045 samt målen för 2030 och 2040. 
• Sverige ska kunna nå negativa nettoutsläpp av växthusgaser efter att nettonollmålet 

uppnåtts, genom användning av kompletterande åtgärder. 
• Målen i det klimatpolitiska ramverket ska uppnås på ett kostnads- och 

samhällsekonomiskt effektivt sätt och utan att förutsättningarna att nå 
miljökvalitetsmålen försämras.  

 
Ett yttrande har upprättats där Region Västerbottens synpunkter framgår.  

 
Beslutsunderlag 
Yttrande  
Sammanfattning Remiss SOU 2020:04 Vägen till en klimatpositiv framtid 
_________ 
Miljödepartementet (m.remissvar@regeringskansliet.se) 
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Sammanträdesdatum 
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§ 76 
Umeå kommuns medlemsavgift till Mediacenter 
Dnr: RUN 20-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta att anta ny 
beräkningsmodell för Umeå kommuns finansiering till Mediacenters verksamhet för 
budgetåret 2020.  
 
Utifrån nuvarande finansieringsmodell görs avdrag för det belopp som Umeå kommun 
lämnar som bidrag direkt till fristående huvudmän.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Umeå kommun har inkommit med en skrivelse angående behov av förändrad 
beräkningsmodell för kostnader för Mediacenter.  

 
Tillsammans med förvaltningscheferna i de 15 kommunerna har en verksamhetsplan tagits 
fram för 2020-2021 där Mediacenters verksamhet står på tre ben:  
 
- Utveckling av fjärrundervisning i Västerbotten  
- Digitaliseringen av undervisningen (fortbildningsinsatser i enlighet med IT-strategin och 

Skolverkets fortbildningsuppdrag  
- Strömmande (digitala) lärresurser 
 
 Under 2015-2016 genomfördes en utredning kring Mediacenters verksamhet och uppdrag. 
Denna utmynnade i en halvering av Mediacenters verksamhet från och med 20170101 och 
ett tydligare regionalt uppdrag att stötta kommunerna i arbetet med digitaliseringen av 
undervisningen. Verksamhetsplanen tas fram i nära samarbete med de 15 kommunernas 
förvaltningschefer inom utbildning. Trots tuffa besparingskrav har Mediacenter haft en 
ekonomi i balans sedan omställningen hösten 2016. 
 
 
Ärendets tidigare behandling 
Ny beräkningsmodell för Umeå kommuns finansiering till Mediacenters verksamhet för 
budgetåret 2020 har behandlats i beredningen för regional utveckling den 18 mars 2020, 
efter att ha behandlats i beredningen för utbildning och kompetensförsörjning samt 
primärkommunala beredningen. 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning föreslår primärkommunala 
beredningen föreslå beredningen för regional utveckling att anta ny beräkningsmodell för 
Umeå kommuns finansiering till Mediacenters verksamhet för budgetåret 2020.  
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Utifrån nuvarande finansieringsmodell görs avdrag för det belopp som Umeå kommun 
lämnar som bidrag direkt till fristående huvudmän.  
 
Till primärkommunala beredningens sammanträde får regionala utvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en konsekvensanalys som beskriver vad detta beslut får för 
konsekvenser för Mediacenter, vad som händer om fler kommuner begär en ny 
beräkningsmodell, när och hur får avtalen sägas upp, om Mediacenter kan sluta avtal direkt 
med friskolor. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningen för regional utveckling 2020-03-18  
Primärkommunala beredningens protokoll 2020-02-27 
Umeå kommuns förändrade avgift till Mediacenter-Konsekvensbeskrivning   
Skrivelse från Umeå kommun. Behov av förändrad beräkningsmodell för Umeå kommuns 
kostnader för Mediacenter 
Umeå kommun. Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 191218 § 107 
Umeå kommun. För och grundskolenämnden 191219 § 108 
_________ 
Beslutsexpediering 
Utbildningsförvaltningen, Umeå kommun (skolkontoret@umea.se) 
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§ 77 
Yttrande granskningsrapport resor och representation 2019 
Dnr: RUN 46-2020 
 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendet överlämnas till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Vid regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott lämnas muntlig information om 
granskningsrapport för resor och representation 2019 och det förslag till yttrande som 
bereds inför nämndens sammanträde. 
 
Ärendet kommer att kompletteras inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 
22 april.   

 
 

Beslutsunderlag 
Missiv Granskningsrapport resor och representation 2019  
Granskningsrapport resor och representation 2019 – fördjupad granskning nr 4/2019 
_________ 
Beslutsexpediering 
Revisionen 
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige 
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§ 78 
Information om tidplan för verksamhetsplan regionala utvecklingsnämnden 
år 2021 
Dnr: RUN 167-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden tacka för informationen och lägga 
den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet med regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2021 har startat igång under 

mars månad. En arbetsgrupp har bildats som består av personer från regionala 

utvecklingsförvaltningens olika enheter. Utgångspunkter för arbetet är verksamhetsplan 

för 2020, inspel, tankar och riktlinjer från nämnd och chefer samt lärdomar från årets 

delårsrapporter.  

Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att bilda sig en uppfattning kring omfattningen av 

texter som behöver tas fram, samt påbörjat diskussion om formen för nämndens mål kan 

utvecklas och förbättras. Årets första delårsrapport per april 2020 kommer att ge viktig 

information om hur uppföljningen av nuvarande nämnds- och regionmål kommer att 

fungera och lärdomar därifrån kommer att kunna tas med i arbetet.  

Tidplan utifrån hittills kända moment : 

Arbetsgruppen startar sitt arbete mars 

Information till AU 31 mars 

Tjänstemannaberedning 4 maj 

Ledningsgruppen utvärderar mål för 2020 i 
samband med presentation av delårsrapport 
per april 2020 
 

5 maj 

RUN AU, ev information om delaktighetsarbete 
på nämnd 28/5? 

13 maj 

RUN, ev målarbete 28 maj 

Arbetsgruppen arbetar vidare utifrån 

nämndens inspel 

Juni-september 

Tjänstemannaberedning  11 september 

Beslut RUN AU 30 september 

Beslut i RUN 8 oktober 

 
_________ 
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§ 79 
Fördyringar av NLC Storuman-projektet del 2 

Dnr: RUN 231-2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att bereda förslag till beslut 
om finansiering av fördyringar av NLC Storuman-projektet del 2 inför regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 22 april 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
NLC Storuman-projektet del 2, innebär att det ska anläggas ett 900 meter långt industrispår 
från den befintliga terminalen ut till Inlandsbanan. Projektet har medfinansiering via EU:S 
strukturfond Övre Norrland. Byggandet av triangelspåret innebär bland annat att tågen inte 
längre behöver gå in i Storuman för att vända och gör kopplingen mellan Tvärbanan och 
Inlandsbanan effektiv och integrerad vilket avsevärt förbättrar förutsättningarna till 
logistiklösningar för näringslivet i regionen. Projektet kräver att man höjer väg E45 för att 
anlägga en planskild korsning samt byggandet av en ny infartsväg till terminalområdet.  
Projektet har via Trafikverket genomfört en upphandling av entreprenör för projektering 
och genomförande av de infrastrukturåtgärder som kopplar mot höjningen av väg E45 och 
en ny infart till terminalområdet. I och med att anbuden inkommit har Trafikverket nyligen 
aviserat en kostansökning. Detta skapar en kritisk situation för projektet som helhet om det 
inte går att hitta en lösning som kan hantera fördyrningen. 
 
Under ett webbmöte mellan Region Västerbotten, Trafikverket och Storuman kommun 
(2020-03-23) diskuterades fördyrningarna. Upphandlingens inkomna anbud är giltiga till 
och med 2020-05-16 varför det brådskar att lösa en finansiering för den aviserade 
kostnadsökningen. En möjlig lösning kan vara att skjuta till de 6,5 mkr som avsatts i 
Länsplanen för terminalåtgärder längs Inlandsbanan då Trafikverket meddelat att detta ej 
är en godkänd medfinansiering. Genom att lyfta in dessa pengar i NLC Storuman projektet 
skulle projektet kunna genomföras förutsatt att det finns finansieringsvilja från andra 
parter eller att det finns möjlighet att genomföra neddragningar av projektet som är 
acceptabla. I annat fall är risken överhängande att projektet får skjutas på framtiden och 
därmed tappar sin finansiering via EU-medel. Ett nytt möte kring frågan kommer att 
genomföras 2020-03-30 i syfte att klarlägga förutsättningarna ytterligare. 
 
 
Sammanträdets behandling av ärendet 
Vid sammanträdet lämnas muntlig information i ärendet utifrån det möte som hölls den 30 
mars 2020.  
 
Mot bakgrund av den information som lämnas vid sammanträdet föreslår ordföranden att 
arbetsutskottet uppdrar till regiondirektören att bereda förslag till beslut om finansiering 
av fördyring av NLC Storuman-projektet del 2 inför nämndens sammanträde den 22 april.  
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Inga motförslag lämnas, arbetsutskottet är enig om att uppdra till regionala 
utvecklingsdirektören att bereda förslag enligt ovan.  
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionala utvecklingsnämnden 
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§ 80 
Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet 
Dnr: RUN  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ärende går från kulturutskottet till regionala utvecklingsnämnden: 
1 Kulturstipendiater och hedersstipendiat 2020 
 
Ärenden går från kollektivtrafikutskottet till regionala utvecklingsnämnden: 
1  Regionalt trafikförsörjningsprogram 
2 Kollektivtrafikplan för Region Västerbotten 2021-2023 
3 Trafikbokslut 2019 
4 Tåginformation på Länstrafikens monitorer 

 
Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikutskottets kallelse 2020-03-31  
 
_________ 
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§ 81 
Meddelanden 
Dnr: RUN 54-2020 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och 
lägga den till handlingarna.  
 
 
Ärendebeskrivning 
En postlista bifogas till sammanträdet med alla inkomna handlingar som är registrerade i 
regionala utvecklingsnämndens diarium under en viss tidsperiod. Om ledamot vill läsa 
någon av handlingarna kan ledamoten kontakta nämndsekreteraren som då mejlar ut 
handlingen.    
 
Viktig information från Sveriges Kommuner och Regioner som exempelvis 
rekommendationer, tolkningar av lagar och information om avtal finns att läsa och söka på 
hemsidan under underrubrik cirkulär. 
 
Aktuella meddelanden  

Ämne Beskrivning 

AB Transitio. Noteringar vid 
ägarrådsmöte 13 februari 2020 

 

ALMI lanserar Brygglån  

Europaforum Norra Sveriges 
synpunkter på Europeiska 
kommissionens förslag till 
Coronavirus Response 
Investment Initiative (CRII) 
COM(2020) 113 

 

Överenskommelse mellan 
gruppledare gällande 
genomförande av nämndernas 
och fullmäktiges sammanträden 

 

 
 
Beslutsunderlag 
Postlista  
_________ 
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§ 82 
Delegeringsbeslut 
Dnr: RUN 55-2020 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden godkänna redovisningen av de 
delegeringsbeslut som förtecknats i bifogad lista. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med 
delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte 
att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta 
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.   

 
Beslutsunderlag 
Anmälan av delegeringsbeslut 
_________ 
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§ 83 
Valärenden 
Dnr: RUN 56-2020 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att förrätta fyllnadsval för Johan 
Söderling (S): 
Ledamot (S) Intresseföreningen Norrtåg 
 
 
Ärendebeskrivning 
Johan Söderling (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Intresseföreningen Norrtåg.  
 
Region Västerbotten är genom tidigare regionförbundet medlem i Kvarkenrådet r.f Region 
Västerbotten. Ombildande av Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS – Europeisk 
Gruppering för Territoriellt Samarbete behandlades i regionala utvecklingsnämnden 2019-
05-09. Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2020-03-18 beslutade regionala 
utvecklingsnämnden att ingå som en fullvärdig medlem i Kvarkenrådet EGTS.  
 
Ett konstituerande möte kommer att hållas. Behov av eventuella nya beslut om val av 
ombud kommer att utredas.  
 

 
Beslutsunderlag 
Stadgar för Kvarkenrådet – utkast behandlat av RUN 2020-03-18 
RUN 2019-01-10 § 16 Val till Kvarkenrådet 
_________ 
Beslutsexpediering 
Johan Söderling (S) 
Fyllnadsvald ledamot (S) 
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§ 84 
Kurser och konferenser 
Dnr: RUN 57-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden tacka för informationen och lägga 
den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Här behandlas aktuella kurser och konferenser och det beslutas om deltagande i de fall 
som det behövs.  
 
Vid tidpunkt för regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde finns inga 
kurser/konferenser att ta ställning till.  
 
_________ 
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§ 85 
Information från verksamheten   
Dnr: RUN 58-2020 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och 
lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden från regionala 
utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.  
 
Påverkan av corona/covid-19 på näringslivet 
Information lämnas om en enkät som genomförts av Västerbottens handelskammare, där 
enkätresultatet visar på att pandemin redan haft stora effekter på väldigt många 
företagare. Av 500 svaranden, uppger 70 % av de tillfrågade att man kommer att behöva 
vidta ytterligare åtgärder inom 2-3 månader. Det är en väldigt snabb och dramatisk 
utveckling där handeln påverkas kraftigt, men även transport-, byggindustri- och andra 
sektorer. Intensivt arbete pågår för att stötta upp även besöksnäringen och kulturaktörer 
som drabbas hårt. Genom regeringsbeslut har 500 miljoner kronor avsatts i statligt stöd till 
idrottsrörelsen och kulturaktörer. Det finns ännu inte så mycket information om hur stödet 
kommer att utformas och i vilken utsträckning som regional medverkan kommer att 
efterfrågas.  
 
Inom regional utveckling försöker man även anpassa tillvägagångssättet vad gäller 
internationella projekt och projektstöd vad gäller redan beviljade projektmedel, för att  se 
över hur man kan underlätta för företag och projektägare att snabbt få beviljade medel 
utbetalade. Det finns även beredskap för att kunna hantera behov av anpassningar i 
beviljade projekt när det gäller mål, aktiviteter och tidplan efte de ändrade förutsättningar 
som nu råder.  
 
Det interna arbetet inom förvaltningen 
Information lämnas om att en rekommendation om att minska antalet medarbetare i 
organisationen som fysiskt är på plats. Det kommer att försöka eftersträvas så långt som 
möjligt, det finns ju även ett ansvar att bidra till att inte röra sig så mycket i samhället. En 
sådan åtgärd innebär även att de medarbetare som av olika anledningar måste vara på 
plats fysiskt, får en bättre arbetsmiljö under denna period. 
Inom regionala utvecklingsförvaltningen har en kartläggning och förteckning upprättats 
över kritiska funktioner som behöver säkerställas om många blir sjuka, eller om 
restriktionerna skärps drastiskt.  
Regionala utvecklingsnämndens presidium kommer att hållas informerade om 
utvecklingen.  
_________ 
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§ 86 
Tillfälligt stöd till följd av Covid-19 
Dnr: RUN 58-2020 

 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar avsätta 25 miljoner kronor att nyttjas för  tillfälligt stöd till följd av 
Covid-19.  
 
Målgruppen för det tillfälliga stödet är mindre företag i Västerbottens län med noll (0) till 
nio (9) anställda. Det tillfälliga stödet kommer att vara sökbart från och med den 1 april till 
och med den 30 september 2020. Stödbelopp kan utgå för kostnader om minst 40 000 
kronor och maximalt 150 000 kronor. Ersättning för 100 % av de kostnader som är 
stödberättigade kan utgå. Max en check kan sökas. 
 
Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att förtydliga anvisningar inför tillfälligt stöd och 
fördelningsnyckel i enlighet med redovisade intentioner.  
 
  
Ärendebeskrivning 
Till följd av coronasmittan/covid-19 har förslag till utformning av tillfälligt stöd till följd av 
covid-19 utformats.  
 
Målgruppen för det tillfälliga stödet är mindre företag i Västerbottens län med noll (0) till 
nio (9) anställda. Det tillfälliga stödet kommer att vara sökbart från och med den 1 april till 
och med den 31 maj 2020. Stödbelopp kan utgå för kostnader om minst 40 000 kronor och 
maximalt 150 000 kronor. Ersättning för 100 % av de kostnader som är stödberättigade kan 
utgå. Max en check kan sökas. 
 

Minst 40 000 kronor ska ersätta externa kostnader.  
Målgrupp:   Företag med 0-9 anställda 
Sökbar:    1 april till 30 september  
Genomförandetid:  Till sista september 
Stödbelopp:  Kostnader på minst 40 000 kr, stödet kan max bli 150 000 kr, max 

en check kan sökas 
Procentsats:   100%  
Stöd till:   Minst 40 000 kr måste gå till externa kostnader så som 

Utbildning, Marknadsföring, Utveckling hemsida, Digitalisering, 
möjlighet finns att utöver det ta med lönekostnader.  

Utbetalning:   Förskottsbetalning mot uppvisande av faktura. Lönekostnader 
utbetalas i efterhand. Stöd till lönekostnader gäller ej personal 
som är permitterad eller lönekostnader om täcks av andra stöd. 

ProSale Signing Referensnummer: 860780



PROTOKOLL  19 (19) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

Villkor:   För att få stödet måste företaget beskriva vilken satsning de vill 
genomföra och på vilket sätt kostnaderna kopplar till omställning 
pga corona-krisen. 

 
Komplettering kommer att ske i form av detaljerade anvisningar inför tillfälligt stöd samt 
framtagande av fördelningsnyckel för att säkerställa likabehandlingsprincip. 
 
_________ 
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